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Bo Tryggs förslag vann
– får bygga nya bostäder i Lundby kyrkby efter tävling
GÖTEBORG: Företaget Bo Trygg blev

vinnare i kommunens tävling om nya
bostäder i Lundby kyrkby. Sedumtak,
solfångare och dammar är synliga
miljöinslag.
I maj förra året inbjöd fastighetsnämnden
till en ny allmän markanvisningstävling.
Hyreshusen i Fjällbo Park byggdes efter en
liknande tävling för ett par år sedan och
väckte mersmak.
Tävlingsområdet den här gången ligger
mellan Stålhandskegatan och Åbogårdsgatan i Kyrkbyn. Tomten är cirka en hektar

stor och den nya bebyggelse skulle passa in
mellan villor och hyreshus. Miljökvalitet,
rimliga boendekostnader, hållbart byggande och enbart hyresrätter var andra krav.
Åtta förslag kom in. Juryn bestod av tjänstemän från fastighets- och stadsbyggnadskontoret förstärkta med experter från
Chalmers och Statens Provningsanstalt.

Känt för rimliga hyror
Vinnande förslag kallas ”Spara, slösa
inte” och presenteras med bild här nedan.
– Vi öppnade kuvertet och såg att Bo
Trygg låg bakom. Företaget är omskrivet

för byggande med kvalitet och rimliga hyror i Hammarby Sjöstad. Nu är ni välkomna att bygga också i Göteborg, sa fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson (s).
Vinnaren fick blommor och en markanvisning till tomten i Lundby. De andra
deltagarna fick 71 000 kronor per förslag,
och ett halvt löfte om att deras hyreshus
nog kan passa in någon annanstans i
stan.
Den här gången finns ingen färdig detaljplan. Men byggnadsnämnden har lovat att planprocessen snabbt ska vara
igång. Förhoppningen är att de 70 lägen-

heterna blir inflyttningsklara år 2008.
– Vi har etablerat ett nytt kontor här i
stan, letar efter fler tomter och räknar
med att bygga 300-500 hyreslägenheter
inom en femårsperiod, sa Joachim Arcari,
projektledare för Bo Trygg i Göteborg.

6 700 kronor för 75 kvadratmeter
Snitthyran i Lundby kyrkby kommer att
hamna på 1 075 kronor per kvadratmeter
och år. Månadshyran för 75 kvadratmeter
blir cirka 6 700 kronor.
GUNILLA SKOOG
031-62 42 49 gunilla.skoog@gp.se

Regnvattnet
ska ledas
ned i dammar
GÖTEBORG: Vinnande förslag visar fem

huskroppar med fasader i mättad röd
och vit puts. Byggnaderna är vinkelställda för att fånga ljuset och få sovrum som klarar bullernivåerna på
Stålhandskegatan.
Lägenheterna blir 38 till 115 kvm stora, ytan
kan anpassas till större eller mindre rum.
Taken får solfångare och sedummatta och
varje lägenhet har minst ett rum mot den
tysta gårdssidan.
Gårdshuset innehåller samlingslokal
med pentry, hobbyrum och kontor för fastighetsskötaren. Här finns också ett rum
där man kan ställa in sånt man inte längre
vill ha – sen kan vem som helst få ta över. På
gården finns lekplats, gemensam altan,
växthus och odlingslotter.
– Alla är inte intresserade av odling. Men
med 14 lägenheter i varje hus finns säkert
människor som vill engagera sig i växthuset, säger Annelie Drackner, arkitekt på
SHL.
Regn som faller på sedumtaken rinner
ner i dagvattenkanaler, som sedan mynnar i
olika dammar. Området får flera små parkeringar, med särskilda platser för bilpoolens
fordon. Häckar och träd utmed gatan kan
ge ett lyft åt den i dag trista sträckan.
GUNILLA SKOOG
031-62 42 49 gunilla.skoog@gp.se

BÄSTA SKISSEN. SHL arkitekter har ritat det vinnande förslaget ”Spara, slösa inte”.

Fler sommarjobb
till unga i Göteborg
De senaste åren har kommunen
erbjudit cirka 1 000 ungdomar feriejobb. I år kan betydligt fler få
chansen.
Vem som får vilket jobb avgörs genom lottning.
De kommunala feriejobben ger gymnasieungdomar möjlighet
att jobba under fyra veckor på sommarlovet. Ungdomarna tjänar en dryg
femtiolapp i timmen och
arbetsplatserna
finns
inom vård, omsorg, fastighetsskötsel, vaktmästeri, städning,
kök och andra kommunala verksamehter.
– I år finns pengar till 1400 feriejobb.
Men exakt hur många det blir beror på

hur många arbetsplatser vi får fram, säger Laila Olsson, på arbetsmarknadskontoret.
En anmälningsblankett kommer att
skickas ut till alla som går första året på
gymnasiet och är folkbokförda i Göteborg. Senast den 22 mars ska blanketten lämnas in på respektive skolas expedition. 75 procent av platserna kommer därefter att lottas ut,
med jämn fördelning
mellan pojkar och flickor. Resten av jobben
kommer skolornas kuratorer att dela ut till ungdomar som har särskilda
behov.
Jobben lottas ut den 6 april och vilka
som får dem offentliggörs dagen därpå.

I år finns
pengar till
1 400 feriejobb

KAROLINA VIKINGSSON
031-62 40 00 karolina.vikingsson@gp.se

Bild: SHL ARKITEKTER

Pojke åtalas – hunden
bet skolkamrat i benet
GÖTEBORG: En 15-årig pojke ställs inför

rätta, anklagad för att ha bussat sin
hund på en yngre skolkamrat.
11-åringen, som blev biten i benet,
tvingades söka sjukhusvård.
Händelsen utspelades på Guldheden i Göteborg i början av september i fjol. 11-åringen
och en jämnårig kompis råkade möta 15-åringen under sin väg hem.
Offret påstår att den misstänkte ropat ”buss
på” till sin terrier. Hunden skall ha reagerat
genom att anfalla och bita 11-åringen i nedre
delen av underbenet.
– Jag fick två lite större hål i skinnet efter
framtänderna och två mindre märken efter de
andra tänderna. Det blödde och gjorde ont.
Jag har känt mig öm och svullen. Det satt i någon vecka, berättar den utsatte.
11-åringen hävdar dessutom att 15-åringen

också vid ett tidigare tillfälle släppt hunden
efter honom. Det skedde på Doktor Fries torg,
under förra sommaren. Då hann dock den lille
pojken springa därifrån.
Målsäganden yrkar på 7 300 kronor i skadestånd för kränkning, sveda och värk, samt för
resor och nya kläder.
15-åringen nekar till brott. Han har en helt
annan förklaring till det inträffade:
– Jag skulle precis ut genom huvudentrén.
Men då sprang Fido ut, för han behövde kissa.
Fido sprang ut hela kopplets längd. Jag antar
att killen kom runt hörnet samtidigt som jag
kollade dörren. Jag såg honom inte, säger 15åringen som nekar till att ha bussat hunden på
11-åringen och hävdar att hunden aldrig bitit
någon i hans sällskap.
Rubriken på åtalet, som lämnades in till Göteborgs tingsrätt i går, är misshandel.
PETER LINNÉ
031-62 41 79 peter.linne@gp.se

